
توض�حات 200*200 180*200 160*200 140*200 120*200 100*200 90*200 نوع تشک

تشک طبی فنری - 5 سال گارانتی - پارچھ 

سوزنی - 26 سانت 1822000 1640000 1458000 1276000 1,093,000 911,000 820000

تشک سوپر اسپرینگ 

مدیکال
طبی فنری -27 سانتی - پارچھ سوزنی - 

پد ویژه - دو حالتھ - 6 سال 2778000 2500000 2222000 1944000 1,667,000 1,389,000 1250000 تشک پدیک
طبی فنری - 27 سانتی - پارچھ گردبافت - 

HR 7 سال - پد طبی 3200000 2880000 2560000 2240000 1,920,000 1,600,000 1440000

تشک مدیکال 

کامفورت
طبی فنری ویژه - 28سانتی - پارچھ 

ژاکارد -8 سال - نرم و سفت متوسط - 

تقویت فنر 3467000 3120000 2773000 2427000 2,080,000 1,733,000 1560000 تشک بامبو

طبی فنری 29 سانتی - یک سمت پد نرم 

کننده - دو حالتھ - تقویت فنر - 9 سال 3776000 3398000 3020000 2643000 2,265,000 1,888,000 1699000 تشک اسلیپ ول

پارچھ پنبھ ای - تقویت فنر - دو طرف پد -

4111000 32 سانت - 9 سال - الیھ ضد تعریق 3700000 3289000 2878000 2,467,000 2,056,000 1850000 تشک سوپر کلکشن
طبی فنری ارتوپدیک دوحالتھ - فنر ترکیبی 

- پد دو الیھ جھت راحتی در یک سمت - 9 

سال - 32 سانت 4667000 4200000 3733000 3267000 2,800,000 2,333,000 2100000 تشک 5 استار
طبی بدون فنر - 26 سانتی - 7 سال 

گارانتی - پارچھ گرد بافت - رو بھ سفت 3000000 2700000 2400000 2100000 1,800,000 1,500,000 1350000 تشک ارتوپدیک
طبی فنری پد ار یک طرفھ - پارچھ پنبھ ای 

- 8 سال - 28 سانتی - تزریق فوم 3467000 3120000 2773000 2427000 2,080,000 1,733,000 1560000 تشک اونر ریباندی
طبی فنری مموری دار - پارچھ پنبھ ای - 

9 سال - 29 سانت - مموری پیشرفتھ یک 

سمت - فنر ترکیبی - آنتی استرس 5889000 5300000 4711000 4122000 3,533,000 2,944,000 2650000 تشک اونر انرژی

طبی ارتوپدیک مموری فوم - تشک زیپ 

دار - مطابق با استاندارد خواب -  ترکیب 

فوم  Hr , مموری , ریباند , ترموباند 7333000 6600000 5867000 5133000 4,400,000 3,667,000 3300000 تشک تمپور


